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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΜΙΑ (1) ΘΔΗ ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ ΜΔ ΔΜΜΙΘΗ ΔΝΣΟΛΗ ΓΙΑ
ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΡΓΙΣΑ

Έσονηαρ ςπότη:
1.

Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42, 43, 44, θαη 45 ηνπ Ν.4194/2013 (ΦΔΚ 208/Α’/27-9-2013),
«Κψδηθαο Γηθεγφξσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.

2.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3528/2007 (ΦΔΚ 26/Α/9-2-2007),φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.

3.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 2 πεξ. ηβ΄ ηνπ Ν. 2190/1994 "χζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο
γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ θαη ξχζκηζε ζεκάησλ Γηνίθεζεο" (ΦΔΚ 28/Α/1994), φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.
Σνλ ηζρχνληα Οξγαληζκφ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καξδίηζαο (ΦΔΚ 3518/Β’/31-12-2012).

4.
5.

Σν ππ΄ αξηζκ. Γ4β/ΓΠ570/5-1-2021 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, κε ζέκα «Γηαβίβαζε
πξάμεο έγθξηζεο πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ ηνπ έηνπο 2021 γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ
δηθεγφξσλ κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο ζε θνξείο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο».

6.

Σν ππ’ αξηζκ ΓΗΠΑΑΓ/ΦΔΓΚΡ/162/νηθ.19437/16-10-2020 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο
πξνγξακκαηηζκνχ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, κε ζέκα
«Γηαβίβαζε πξάμεο έγθξηζεο πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ ηνπ έηνπο 2021».

7.

Σελ ππ’ αξηζκ. 42/30-09-2020 Πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν
πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ ηαθηηθνχ θαη επνρηθνχ πξνζσπηθνχ έηνπο 2021, θαηφπηλ ηεο
ζπλεδξίαζεο ηνπ ηαθηηθνχ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 30-09-2020, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4622/2019 (Α΄133) κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ εμήληα κία (61) ζέζεηο
δηθεγφξσλ – λνκηθψλ ζπκβνχισλ κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο ανξίζηνπ ρξφλνπ.

8.

Σελ ππ΄ αξηζκ. 137/10/28-02-2020 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ Καξδίηζαο.

9.

Σελ ππ’ αξηζκ. 596/29/20-06-2022 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ Καξδίηζαο.

10. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ4β/Γ.Π.15444/15-03-2022 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο (ΦΔΚ 205/1703-2022) δηνξηζκνχ ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καξδίηζαο θ. Κνπηζηνχκπα
Μαίξεο.
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11. Σηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Καξδίηζαο, πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ
θάιπςε ηεο πξνβιεπφκελεο νξγαληθήο ζέζεο δηθεγφξνπ κε έκκηζζε εληνιή.

ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΡΓΙΣΑ
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Σην πλήπυζη μίαρ (1) οπγανικήρ θέζηρ δικηγόπος, παπ’ Απείυ Πάγυ, με ζσέζη
έμμιζθηρ ενηολήρ, με πάγια μηνιαία ανηιμιζθία, καηόπιν επιλογήρ, ζύμθυνα με ηιρ
διαηάξειρ ηος άπθπος 43 ηος Ν. 4194/2013 «Κώδικαρ Γικηγόπυν» (ΦΔΚ
208/Α΄/2013) και ηος άπθπος 14 παπ.2 πεπ. ιβ΄ ηος Ν.2190/1994 (ΦΔΚ28/Α΄/1994),
όπυρ ηποποποιήθηκαν και ιζσύοςν.
Ι. Ο δικηγόπορ πος θα πποζληθθεί, ζα θαηαιάβεη θελή νξγαληθή ζέζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ
Ννζνθνκείνπ θαη ζα αθνινπζεί ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ππεξεζηαθή
εμέιημε.
Οη απνδνρέο ηνπ δηθεγφξνπ πνπ ζα πξνζιεθζεί θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ θαη ηνπ άξζξνπ 9 παξ.10 ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ ηνπ Ν. 4354/2015
(ΦΔΚ176/Α΄/2015). Ο δηθεγφξνο πνπ ζα πξνζιεθζεί ζα αζθαιίδεηαη ζηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ ηνπ
θνξέα, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Ο δηθεγφξνο πνπ ζα πξνζιεθζεί ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην γξαθείν ηεο έδξαο ηνπ
Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καξδίηζαο, γηα ρξφλν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθάζηνηε ππάξρνπζεο
ππεξεζηαθέο ζπλζήθεο, εθφζνλ δε ζπληξέρεη αλάγθε παξάζηαζεο ελψπηνλ Γηθαζηηθψλ ή
Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ.
Η ζςμμεηοσή ηυν ςποτηθίυν ζηη διαδικαζία επιλογήρ, πποϋποθέηει ανεπιθύλακηα
αποδοσή ηυν όπυν ηηρ πποκήπςξηρ.

ΙΙ. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Σν αληηθείκελν απαζρφιεζεο ηνπ αλσηέξσ δηθεγφξνπ ζα είλαη ε λνκηθή ππνζηήξημε ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καξδίηζαο θαη ε ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ
ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ φισλ ησλ βαζκίδσλ ή άιισλ Αξρψλ, ζε φιεο ηηο ππνζέζεηο ηνπ, ζε
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο Διιάδνο.
Δλδεηθηηθά κφλν αλαθέξνληαη:
1. Ζ παξάζηαζε θαη εθπξνζψπεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ελψπηνλ φισλ ησλ Γηθαζηεξίσλ, θάζε
βαζκνχ θαη δηθαηνδνζίαο, θαζψο θαη ε παξάζηαζε ελψπηνλ Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ θαη θάζε θχζεσο
επηηξνπψλ.
2. Ζ ζχληαμε εηζαγσγηθψλ δηθνγξάθσλ, ππνβνιή πξνηάζεσλ, ππνκλεκάησλ ή άζθεζε έλδηθσλ
βνεζεκάησλ ή άιισλ έλδηθσλ κέζσλ, ελψπηνλ θάζε Αξρήο ή Γηθαζηεξίνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε
ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο Διιάδνο.
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3. Ο λνκηθφο έιεγρνο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηεη ην Ννζνθνκείν κε ηξίηνπο, θαζψο θαη ησλ
πξνθεξχμεσλ ηνπ γηα ηελ αλάζεζε πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο.
4. Ζ παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ θαη γλσκνδνηήζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ
δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ηνλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
5. Ζ ππνβνιή εηζεγήζεσλ γηα ηα δεηήκαηα, πνπ αθνξνχλ ηελ αθίλεηε πεξηνπζία, ηα
θιεξνδνηήκαηα θαη ηα κηζζία γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
6. Ζ ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνινγίαο γηα φια ηα ζέκαηα πνπ
απαζρνινχλ ην Ννζνθνκείν.
7. Ζ επίιπζε εξγαηηθψλ ή άιισλ δηαθνξψλ κε Γηνηθεηηθέο ή άιιεο Τπεξεζίεο, ζε νπνηνδήπνηε
κέξνο ηεο Διιάδνο.
8. Ζ παξάζηαζε ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην
απφ ηε Γηνίθεζε.
9. Ζ έξεπλα θαη νη λνκηθήο θχζεσο ελέξγεηεο, πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε ππφζεζε, πνπ αθνξά ηελ
εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
10. Γεληθφηεξα, ε κε θάζε ηξφπν ππνζηήξημε απφ λνκηθήο πιεπξάο ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.

ΙΙΙ. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ πην πάλσ ζέζε πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
1. Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο.
2. Να κελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 67ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν. 4194/2013).
3. Να είλαη θάηνρνη πηπρίνπ Ννκηθνχ Σκήκαηνο Ννκηθήο ρνιήο Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ
Ηδξχκαηνο ζηελ Διιάδα ή ηζφηηκνπ θαη αληίζηνηρνπ πηπρίνπ Ννκηθνχ Σκήκαηνο Παλεπηζηεκηαθήο
ρνιήο ηεο αιινδαπήο λφκηκα αλαγλσξηζκέλνπ.
4. Να είλαη Γηθεγφξνη, παξ’ Αξείσ Πάγσ, κέιε ελφο απφ ηνπο Γηθεγνξηθνχο πιιφγνπο ηεο
ρψξαο.
5. Να κελ έρνπλ ηηκσξεζεί πεηζαξρηθά θαη λα κελ θαηέρνπλ άιιε έκκηζζε ζέζε.
6. Να έρνπλ εθπιεξψζεη νη άλδξεο ηηο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο ή λα έρνπλ απαιιαγεί
λφκηκα θαη νξηζηηθά απφ απηέο, λα κελ είλαη αλππφηαθηνη θαη λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα
ιηπνηαμία κε ηειεζίδηθε απφθαζε.
7. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ Ν. 3528/2007.
8. Να κελ έρνπλ θψιπκα δηνξηζκνχ, ιφγσ πνηληθήο θαηαδίθεο ή επεηδή ηεινχλ ππφ ζηεξεηηθή
ή/θαη επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8 ηνπ Ν.
3528/2007, νχηε θαηά ην ρξφλν ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, νχηε θαηά ην
ρξφλν δηνξηζκνχ.

IV. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – ΔΠΙΛΟΓΗ
1. Γηα ηελ επηινγή θαη πξφζιεςε ιακβάλνληαη ππφςε ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ, ε
επηζηεκνληθή ηνπ θαηάξηηζε, ε εμεηδίθεπζε ζην αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο, ε επαγγεικαηηθή
πείξα - επάξθεηα, ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ θαη ζπλεθηηκάηαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ε
πξφβιεςε ηεο εμέιημεο.
2. Οη ππνςήθηνη απνδεηθλχνπλ ηα πξνζφληα, ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη
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ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεηξάο αμηνιφγεζήο ηνπο κε ηελ θαηάζεζε ησλ απαηηνχκελσλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο ελφηεηαο V ηεο παξνχζαο.
3. Κξίζηκνο ρξφλνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ είλαη
ν ρξφλνο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ.
4. Δηδηθφηεξα, σο πξνο ην θξηηήξην ηεο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο, ε Δπηηξνπή ιακβάλεη ππφςε,
ηπρφλ, πξνζθνκηζζέληεο ηίηινπο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (κεηαπηπρηαθφ - δηδαθηνξηθφ), κφλν
εθφζνλ νη ελ ιφγσ ηίηινη αθνξνχλ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ δεκνζίνπ ή αζηηθνχ δηθαίνπ ή
νπνηνπδήπνηε δηθαίνπ θαη ζηα γλσζηηθά πεδία νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ ή δηνίθεζεο ή
πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη βαζκνινγεί απηνχο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην κε ζηνηρεία IV. 7.
ηεο παξνχζαο.
5. Ζ Δπηηξνπή, σο πξνο ην θξηηήξην ηεο εμεηδίθεπζεο ζην αληηθείκελν απαζρφιεζεο βαζκνινγεί
ηελ εκπεηξία ησλ ππνςεθίσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην κε ζηνηρεία IV.7. ηεο παξνχζαο, ζε
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα Ννζνθνκεία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, κε θάζε πξφζθνξν έγγξαθν, πνπ
απνδεηθλχεη πξαγκαηηθή απαζρφιεζε κε ηα σο άλσ ζέκαηα, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο
ηδηαίηεξεο θχζεο ησλ ππνζέζεσλ, πνπ απαζρνινχλ ην Ννζνθνκείν, σο λνκηθφ πξφζσπν
δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Δπηπιένλ, ε
Δπηηξνπή, σο πξνο ηα θξηηήξηα ηεο εμεηδίθεπζεο ζην αληηθείκελν απαζρφιεζεο, βαζκνινγεί ηελ
εκπεηξία ησλ ππνςεθίσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην κε ζηνηρεία IV. 7. ηεο παξνχζαο, ε
νπνία απνδεηθλχεηαη κε θάζε πξφζθνξν έγγξαθν, φπσο: i) δηθαζηηθέο απνθάζεηο, απφ ηηο νπνίεο
λα πξνθχπηεη ε παξάζηαζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο, ii) δηθφγξαθα (εηζαγσγηθά δηθφγξαθα, έλδηθα βνεζήκαηα θαη κέζα, πξνηάζεηο θαη
ππνκλήκαηα), ηα νπνία πξέπεη λα θέξνπλ ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ ππνςεθίνπ θαη έρνπλ
θαηαηεζεί λνκίκσο γηα ινγαξηαζκφ Ννζνθνκείνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, iii) γλσκνδνηήζεηο, νη
νπνίεο θέξνπλ ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ή
ζπλνδεχνληαη κε ηελ εληνιή γλσκνδφηεζεο, iv) βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο. Δηδηθά γηα ηηο
βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο ζα πξέπεη, αλ απηέο πξνέξρνληαη απφ Ννζνθνκείν ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο λα θέξνπλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηνπ θνξέα θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ βεβαίσζε
ελαζρφιεζεο ηνπ ππνςεθίνπ κε ην πεξηγξαθφκελν ζε απηήλ αληηθείκελν απαζρφιεζεο.
6. Ζ επηινγή ζα γίλεη επί ηε βάζεη ηνπ θάησζη πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη ζχκθσλα κε ηα
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζε απηφλ. Ζ Δπηηξνπή ρξεζηκνπνηεί σο θιίκαθα βαζκνινγίαο γηα ηα
αλσηέξσ θξηηήξηα ηελ θιίκαθα 1-10, επηηξεπνκέλεο ηεο βαζκνιφγεζεο κε δεθαδηθά ζηνηρεία. Ζ
ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή
βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ην νπνίν ζηξνγγπινπνηείηαη ζηα 2 δεθαδηθά
ςεθία θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ θάζε ππνςεθίνπ είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ
βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ.
7. Οη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ κεηά ησλ εηδηθφηεξσλ πξνυπνζέζεσλ θαη
ιεπηνκεξεηψλ θαζνξίδνληαη σο εμήο:

ΤΝΣΔΛΔΣΗ

A/A
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΒΑΡΤΣΗΣΑ
(%)

1.

ΠΡΟΧΠΙΚΟΣΗΣΑ

10%

2.
ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ
2.1. Τίηλος ζποσδών Νομικού Τμήμαηος Νομικής
ειίδα 4 απφ 13

15%
(ζςνολικό ποζοζηό,
ηο οποίο αναλύεηαι υρ
κάηυθι:)

Στολής

Α.Δ.Ι.

ανηίζηοιτοσ

ζηην Δλλάδα
πηστίοσ

ή

ιζόηιμοσ

Νομικού

και

Τμήμαηος

Πανεπιζηημιακής Στολής ηης αλλοδαπής νόμιμα
αναγνφριζμένοσ.
2.2. Μεηαπηστιακός ή διδακηορικός ηίηλος ζποσδών
(σπό ηις προϋποθέζεις ηοσ σπό ζηοιτεία ΙV.4. ηης
παρούζας).

2.1. Σίηλορ ζποςδών:
3% (Άπιζηα: 3% - Λίαν
Καλώρ: 2,9% - Καλώρ:
2,8)
2.2. Μεηαπηςσιακόρ ή
διδακηοπικόρ ηίηλορ
ζποςδών 12%
(Άπιζηα: 12% - Λίαν
Καλώρ: 11,9% Καλώρ: 11,8%)

ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ

3.

50% (ενιαίο ποζοζηό

ΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ (Υειπιζμόρ
ςποθέζευν νοζοκομείυν ηος Τποςπγείος

ςποκαηηγοπίερ)

Τγείαρ)
3.1. Γικαζηικές αποθάζεις από ηις οποίες
προκύπηει η παράζηαζη ηοσ σπουηθίοσ, καθώς και
δικόγραθα ποσ έτοσν ζσνηατθεί και θέροσν
ζθραγίδα και σπογραθή ηοσ σπουηθίοσ και έτοσν
καηαηεθεί νομίμφς, για λογαριαζμό Νοζοκομείοσ
ηοσ Υποσργείοσ Υγείας.
3.2. Παραζηάζεις ηοσ σπουηθίοσ ζε πολιηικά ή
διοικηηικά Γικαζηήρια όλφν ηφν βαθμίδφν, για
λογαριαζμό Νοζοκομείοσ ηοσ Υποσργείοσ Υγείας.
3.3. Γνφμοδοηήζεις επί θεμάηφν Νοζοκομείοσ
ηοσ Υποσργείοσ Υγείας.
3.4.

Βεβαιώζεις

εναζτόληζη
απαζτόληζης

ηοσ

ποσ

αποδεικνύοσν

σπουηθίοσ

Νοζοκομείοσ

για όλερ ηιρ

ζηο
ηοσ

ηην

ανηικείμενο
Υποσργείοσ

Υγείας.
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20% ( ενιαίο ποζοζηό
4.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΠΔΙΡΑ - ΔΠΑΡΚΔΙΑ
4.1. Έηη δικηγορίας με αθεηηρία ηην ημερομηνία

για όλερ ηιρ
ςποκαηηγοπίερ)

εγγραθής ηοσ δικηγόροσ ζηον οικείο δικηγορικό
ζύλλογο.
4.2. Γικαζηικές αποθάζεις για σποθέζεις Ν.Π.Γ.Γ.
και πέραν ηοσ ανφηέρφ αναθερόμενοσ ανηικειμένοσ
απαζτόληζης.

5.

ΓΝΧΗ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ

6.

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ

1%

7.

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΔΞΔΛΙΞΗ

1%

3%
(ζςνολικό ποζοζηό,
ηο οποίο αναλύεηαι
υρ κάηυθι:)
Άπιζηη
γνώζη
ηοςλάσιζηον
μίαρ
ξένηρ γλώζζαρ: 3% Πολύ καλή γνώζη
ηοςλάσιζηον
μίαρ
ξένηρ γλώζζαρ: 2% Καλή
γνώζη
ηοςλάσιζηον
μίαρ
ξένηρ γλώζζαρ: 1%

100%
ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

V. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ
Οη ππνςήθηνη πξέπεη είηε λα ππνβάιινπλ απηνπξνζψπσο ή κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ
απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα
αξρή, είηε λα απνζηείινπλ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζην ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΡΓΙΣΑ,
οδόρ Σέπμα Σαςπυπού, T.K. 43100 - Καπδίηζα, ςπότη κ. Βλάσος η.(ηηλ. επικοινυνίαρ :
2441351339) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη απφ ψξα 11:00 π.κ εσο 14:00 κ.κ), ζε απνθιεηζηηθή
πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ
εκεξήζην ηχπν, αίηεζε ππνςεθηφηεηαο, ζπλνδεπφκελε απαξαίηεηα θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ
απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία, απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
ειίδα 6 απφ 13

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ αζηπλνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή ειιείςεη ηαπηφηεηαο,
θσηναληίγξαθν ησλ θξίζηκσλ ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ (δει. απηψλ φπνπ αλαθέξνληαη ν
αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ),
2. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο,

3. Πηζηνπνηεηηθφ Πνηληθνχ Μεηξψνπ,
4. Βεβαίσζε ή Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη
ε εκεξνκελία εγγξαθήο ζην χιινγν, ε ηδηφηεηά ηνπ σο δηθεγφξνπ παξ’ Αξείσ Πάγσ θαη φηη ν
ππνςήθηνο δελ έρεη ηηκσξεζεί πεηζαξρηθά θαη δελ θαηέρεη άιιε έκκηζζε ζέζε,
5. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν
ππνςήθηνο δηθεγφξνο: α) δελ ηειεί ππφ ζηεξεηηθή ή επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε θαη
β) δελ είλαη έκκηζζνο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ. Γηθεγφξνη πνπ
θαηέρνπλ άιιε έκκηζζε ζέζε ή πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ππνςεθηφηεηα, εάλ ζπλππνβάινπλ ππεχζπλε
δήισζε, κε ηελ νπνία λα δειψλνπλ φηη εθφζνλ πξνζιεθζνχλ ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν
Καξδίηζαο, ζα παξαηηεζνχλ απφ ηελ άιιε έκκηζζε ζέζε ή ζα πάςνπλ λα αλαιακβάλνπλ
ππνζέζεηο άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λα ιακβάλνπλ πάγηα ακνηβή απφ λνκηθφ πξφζσπν ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα. ηελ πεξίπησζε απηή, δελ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ππεξεζία αλ δελ
πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζην νπνίν παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, φηη
παξαηηήζεθαλ απφ ηελ έκκηζζε ζέζε ηνπο ή έπαςαλ λα αλαιακβάλνπλ ππνζέζεηο ή λα
ιακβάλνπλ πεξηνδηθή ακνηβή,
6. Φσηναληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη γισζζνκάζεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
ελφηεηα VΗ. ηεο παξνχζαο θαη
7. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα κε ηα ζηνηρεία ηεο επηζηεκνληθήο ηνπ θαηάξηηζεο θαη ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπ δξάζεο.
8. Κάζε έγγξαθν θαη άιιν ζηνηρείν, κε ην νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ
ππνςεθίνπ ζε ρεηξηζκνχο ππνζέζεσλ Ννζνθνκείσλ, θαζψο θαη ε επαγγεικαηηθή πείξα κε
ππνζέζεηο άιισλ Ν.Π.Γ.Γ..
9. Πηζηνπνηεηηθφ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηχπνπ Α ή λφκηκεο απαιιαγήο (γηα ηνπο άλδξεο
ππνςεθίνπο).
Σν εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο πνπ θέξεη ν
θάθεινο ή ην απνδεηθηηθφ απνζηνιήο απηνχ. Ο θάθεινο, κεηά ηελαπνζθξάγηζή ηνπ θαη ην ηπρφλ
απνδεηθηηθφ απνζηνιήο επηζπλάπηνληαη ζηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ.
πκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ δηθαηνινγεηηθψλ ή/θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ,
επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη
ππνβάιινληαη κε ηνλ ίδην σο άλσ ηξφπν, ζπλνδεπφκελα ζε θάζε πεξίπησζε απφ αίηεζε ζε
θιεηζηφ θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ» ή «ΤΜΠΛΖΡΩΖ
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ». Γηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο απηψλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επηινγήο ηεο
πεληακεινχο επηηξνπήο.

VI. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ / ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΠΡΟΟΝΣΧΝ
Οη ππνςήθηνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζε επθξηλή
θσηναληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (ΦΔΚ Α’ 74), σο
εμήο:



Σίηλοι / Πιζηοποιηηικά / Βεβαιώζειρ ηηρ ημεδαπήρ

Α. Γεκφζηα έγγξαθα εκεδαπήο, δειαδή έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ππεξεζίεο θαη
θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (π.ρ. ηίηινη ζπνπδψλ, άδεηεο,
πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο θ.ιπ.), ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε
επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ εγγξάθσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ηνπο.
ειίδα 7 απφ 13

Β. Ηδησηηθά έγγξαθα εκεδαπήο, δειαδή έγγξαθα πνπ δελ εθδίδνληαη απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο
ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα (εθδίδνληαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο),
ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα
ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν θαζψο θαη ζε επθξηλή
θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ
ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα.

•

Σίηλοι / Πιζηοποιηηικά / Βεβαιώζειρ ηηρ αλλοδαπήρ

Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο πνπ πξνζθνκίδνληαη πξέπεη λα είλαη
επίζεκα κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ζ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο γίλεηαη απφ
αξκφδηα θαηά λφκν αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή ηελ Πξεζβεία ή ην Πξνμελείν ηεο μέλεο
ρψξαο ζηελ Διιάδα ή απφ δηθεγφξν ή απφ άκηζζν δηεξκελέα δηνξηζκέλν βάζεη ηνπ λ. 148/2612- 1913/1-2-1914. Δηδηθψο, κεηά ηνλ λέν Κψδηθα Γηθεγφξσλ (άξζξν 36 ηνπ λ. 4194/2013),
κεηαθξάζεηο μελφγισζζσλ εγγξάθσλ πνπ γίλνληαη απφ δηθεγφξν κεηά ηελ 27.09.2013
γίλνληαη δεθηέο εθφζνλ ν δηθεγφξνο βεβαηψλεη φηη ν ίδηνο έρεη επαξθή γλψζε ηεο γιψζζαο απφ
θαη πξνο ηελ νπνία κεηέθξαζε. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο, πξνθεηκέλνπ πεξί ηίηισλ ζπνπδψλ κε ηνπο νπνίνπο απνδεηθλχεηαη ε γλψζε ηεο
μέλεο γιψζζαο, ηίηινη πνπ πξνζθνκίδνληαη ζε απιά θσηναληίγξαθα γίλνληαη δεθηνί, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη πξνζθνκίδνληαη επηθπξσκέλεο κεηαθξάζεηο απηψλ, ζηηο νπνίεο γίλεηαη κλεία
φηη ζηνπο λφκηκνπο κεηαθξαζηέο είραλ πξνζθνκηζζεί ηα πξσηφηππα ε επηθπξσκέλα αληίγξαθα
ησλ ηίηισλ. Σα αλσηέξσ (ηίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο) γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά
ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο
αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. Γίλνληαη, επίζεο, ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή
θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα αιινδαπψλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί
απφ δηθεγφξν.

1.ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ
ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν αθξηβήο βαζκφο, ε εκεξνκελία θαη ην
έηνο θηήζεο απηνχ.

•

Δάλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη:

Πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Η.Σ.Δ. γηα ηελ ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ,
θαζψο θαη αληηζηνηρία ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απηνχ κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ
εκεδαπψλ ηίηισλ ή πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ
Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πεξί ηζνηηκίαο θαη
αληηζηνηρίαο, θαζψο θαη αληηζηνηρία ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απηψλ κε ηε βαζκνινγηθή
θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ.
ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξάμε ή ην πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο δελ πξνθχπηεη ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα πνπ ρνξήγεζε ηνλ
ηίηιν, ε νπνία λα θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, θαζψο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο.

•

Δάλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ Κχπξν:

Γηα ηα πηπρία πνπ απνθηήζεθαλ πξηλ απφ ηελ πιήξε έληαμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε (01.05.2004) θαη αλαθέξνληαη ζην π.δ. 299/1997 δελ απαηηείηαη αληηζηνηρία.
Γηα ηα ίδηα πηπρία θαζψο θαη γηα φια ηα ππφινηπα, ηα νπνία έρνπλ ρξφλν θηήζεο κεηά ηελ
έληαμή ηεο ζηελ Δ.Δ. απαηηείηαη ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία.
 Ηζνηηκία πηπρίσλ Α.Δ.Η. πνπ θαηέρνπλ πνιηηηθνί πξφζθπγεο θαηεπαλαπαηξηδφκελνη Έιιελεο:
χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1735/1987 «ζε πεξίπησζε
πνπ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. θαη ην Ηλζηηηνχην Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Η.Σ.Δ.) δελ κπνξνχλ λα
αλαγλσξίζνπλ ηζνηηκία πηπρίσλ Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. πνπ θαηέρνπλ πνιηηηθνί πξφζθπγεο θαη
επαλαπαηξηδφκελνη Έιιελεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2
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ηνπ άξζξνπ 5, ιφγσ αλππαξμίαο αληίζηνηρεο ζρνιήο ζηα Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο,
θαζνξίδνπλ κε βεβαίσζή ηνπο ηε ζπλάθεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ πηπρίνπ κε πηπρίν
Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο. Με βάζε ηε βεβαίσζε απηή ηα παξαπάλσ πξφζσπα επηηξέπεηαη
λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο δηνξηζκνχ ή πξφζιεςεο γηα ζέζεηο ησλ νπνίσλ ηππηθφ πξνζφλ
είλαη εθείλν πξνο ην νπνίν έρεη αλαγλσξηζζεί ζπλάθεηα απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Η.Σ.Δ.». ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ε ηζνηηκία πηπρίσλ Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η. πνπ θαηέρνπλ πνιηηηθνί πξφζθπγεο θαη
επαλαπαηξηδφκελνη Έιιελεο, έρεη ρνξεγεζεί απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο
Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζε
δηαδηθαζίεο δηνξηζκνχ ή πξφζιεςεο, πξέπεη κε βεβαίσζε ηνπ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) λα θαζνξίδεηαη ε
ζπλάθεηα ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ πηπρίνπ, κε πηπρία Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ηα
νπνία δεηνχληαη απφ ηελ πξνθήξπμε σοπξνζφληα δηνξηζκνχ γηα ηελ πξνθεξπζζφκελε ζέζε.
2. ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΙ / ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ:
Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ εηήζηαο
ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο πξνζθνκίδνπλ επθξηλή θσηνηππία ηνπ δηδαθηνξηθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ
δηπιψκαηνο ή ζρεηηθή βεβαίσζε πεξάησζεο ζπνπδψλ, πνπ λα θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν απηψλ. Αλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη κφλνλ πξάμε
αλαγλσξίζεσο ηνπ ηίηινπ απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή Πηζηνπνηεηηθφ Αλαγλψξηζεο απφ ηνλ
Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο
(Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πεξί ηζνηηκίαο πνπ λα έρεη εθδνζεί κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απφ ηελπξάμε αλαγλψξηζεο δελ πξνθχπηεη ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ην Παλεπηζηήκην πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν, ε
νπνία λα θαζνξίδεη απηφ, θαζψο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο.
3. ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΧΟΜΑΘΔΙΑ:
Α. Ζ γλψζε ηεο αγγλικήρ γλώζζαρ απνδεηθλχεηαη κε βάζε ην άξζξν 28 ηνπ π.δ. 50/2001,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, σο εμήο:

1)κε Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ηνπ αξ. 1 ηνπ λ. 2740/1999
(Α΄ 186), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.19 ηνπ άξζξνπ13 ηνπ λ. 3149/2003 (Α΄141) ή
2) κε πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ ησλ παλεπηζηεκίσλ CAMBRIDGEή MICHIGAN ή
3) κε πηζηνπνηεηηθά αληίζηνηρνπ επηπέδνπ άιισλ θνξέσλ (παλεπηζηεκίσλ ή κε) αλεμάξηεηα
απφ ηε λνκηθή ηνπο κνξθή, εθφζνλ είλαη πηζηνπνηεκέλνη ή αλαγλσξηζκέλνη απφ ηελ αξκφδηα
αξρή ηεο νηθείαο ρψξαο γηα λα δηελεξγνχλ εμεηάζεηο θαη λα ρνξεγνχλ πηζηνπνηεηηθά γλψζεο
ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Δάλ δελ ππάξρεη θνξέαο πηζηνπνίεζεο ή
αλαγλψξηζεο ζηελ νηθεία ρψξα, απαηηείηαη Βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο
Πξεζβείαο ηεο ρψξαο ζηελ Διιάδα φηη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνπο
παξαπάλσ θνξείο ζε ηξίηνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ σο κεηξηθή γιψζζα ηελ Αγγιηθή, είλαη
απνδεθηά ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο απηήο ρψξαο σο έγθπξα απνδεηθηηθά γλψζεο ηεο
Αγγιηθήο γιψζζαο ζην αληίζηνηρν επίπεδν. Ωο νηθεία ρψξα λνείηαη ε ρψξα ζηελ νπνία ε
κεηξηθή ή επίζεκε γιψζζα είλαη ε Αγγιηθή.
Δηδηθφηεξα, γηα ηελ απφδεημε ηεο άξηζηεο γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, γίλνληαη απνδεθηά,
πέξαλ ηνπ Κξαηηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ Γισζζνκάζεηαο, ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά:

•

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
CAMBRIDGE.
•
BULATS English Language Test, Βαζκνινγία 90-100, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ
CAMBRIDGE.
•
INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απφ ην
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council - IDP
Education Australia IELTS Australia κε βαζκνινγία απφ 8,5 θαη άλσ.
. ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN
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ENGLISH ηνπ Παλεπηζηεκίνπ MICHIGAN.

•

LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5
EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH
COMMUNICATION- ηνπ EDEXCEL ή EDEXCEL
INTERNATIONAL (CEF C2)
. ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH
INTERNATIONAL ηνπ TRINITY COLLEGE LONDON.

-PROFICIENT COMMUNICATION- ηνπ
GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT
LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
LEVEL 3 CERTIFICATE

IN ESOL

•

CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing
and listening) - MASTERY- θαη CITY & GUILDS LEVEL 3
CERTIFICATE

IN

ESOL

INTERNATIONAL

(Spoken)

-

MASTERY-

(πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο άξηζηεο γλψζεο) ή CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- θαη CITY a GUILDS CERTIFICATE IN
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY(πλππνβάιινληαη αζξνηζηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο άξηζηεο γλψζεο).

•

EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή
PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
•
PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Δλφηεηεο: Reading, Writing, Listening, Speaking, κε
βαζκφ “Distinction” ή “Credit”).

•

OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework
equivalent level C2) (κέρξη 31/8/2009)
•
Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
•
ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (CouncilofEurope Level C2).
•
Michigan State University - Certificate of English Language Proficiency(MSU - CELP):
CEF C2.
•
Test of Interactive English, C2 Level.
•
NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
•
AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International
Πηζηνπνηεηηθά άιια, πιελ ησλ αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ γηα ηελ απφδεημε ηεο
γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ:

(i) Βεβαίσζε ηνπ θνξέα πνπ ην εμέδσζε φηη ηφζν ν θνξέαο φζν θαη ην ζπγθεθξηκέλν
πηζηνπνηεηηθφ γισζζνκάζεηαο είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ ηελ αξκφδηα πξνο ηνχην εζληθή αξρή ή
(ii) Βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ ή ηεο Πξεζβείαο ηεο ρψξαο ζηελ Διιάδα (ζε
πεξίπησζε κε ππάξμεσο θνξέα πηζηνπνίεζεο ή αλαγλψξηζεο) φηη ην πξνζθνκηδφκελν
πηζηνπνηεηηθφ είλαη απνδεθηφ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο νηθείαο ρψξαο σο έγθπξν απνδεηθηηθφ
γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζε αληίζηνηρν επίπεδν.
Β. Γηα ηελ άξηζηε γλψζε ηεο γαλλικήρ γλώζζαρ γίλνληαη απνδεθηά ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά:
•
Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ αξ. 1 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003.
•
Γίπισκα ALLIANCE FRANCAISE.
•
Πηζηνπνηεηηθφ D.A.L.F. - OPTION LETTRES ή DALF C2.
•
DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέρξη ην
1999 ν ηίηινο ηνπ δηπιψκαηνο ήηαλ: DIPLOME D' ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II).
•
DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).

•

Certificat de competences linguistiques ηνπ Institut Superieur des Langues Vivantes
(ISLV), Departement de francais, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληέγεο - Δπίπεδν C2
•
CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL ηνπ ΠαλεπηζηεκίνπΓελεχεο.
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ημείυζη: Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά παιαηφηεξσλ εηψλ ηα νπνία δελ αλαγξάθνληαη ζην παξφλ,
απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ηνλ νηθείν θνξέα (Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην Αζελψλ-Τπεξεζία Δμεηάζεσλ)
γηα ην επίπεδν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ.
Γ. Γηα ηελ άξηζηε γλψζε ηεο γεπμανικήρ γλώζζαρ γίλνληαη απνδεθηά ηα εμήοπηζηνπνηεηηθά:
•
Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ αξ. 1 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003.
•
Goethe-Zertifikat C2: Grosses Deutsches Sprachdiplom (Δλφηεηεο: Lesen, Horen,
Schreiben, Sprechen) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe.
Πηζηνπνηεηηθφ GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ LudwigMaximilian ηνπ Μνλάρνπ θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe (κέρξη 31-12- 2011).

•

KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ LudwigMaximilian ηνπ Μνλάρνπ θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe (κέρξη 31-12- 2011).
•
ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ΕΟΡ) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Goethe (κέρξη 31-122011).
•
OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) ZERTIFIKAT C2. (Δλφηεηεο: Lesen,
Horen, Schreiben, Sprechen).
•
ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN ηνπ ΠαλεπηζηεκίνπΓελεχεο.
Γ. Γηα ηελ άξηζηε γλψζε ηεο ιηαλικήρ γλώζζαρ γίλνληαη απνδεθηά ηα εμήο πηζηνπνηεηηθά:
•
Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ αξ. 1 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003.
•
DIPLOMA SUPERIORE Dl LINGUA Δ CULTURA ITALIANA.
•
DIPLOMA Dl LINGUA E CULTURA ITALIANA (ηνπ Ηηαιηθνχ Μνξθσηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ
Αζελψλ).
•
DIPLOMA Dl TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE Dl
TRADUTTORE.
•
CERTIFICATO Dl CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5)
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πεξνχηδηα.
•
CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γελεχεο.

•

Πηζηνπνίεζε P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έσο ην 2003).
ημείυζη: Γηα ηα πηζηνπνηεηηθά παιαηνηέξσλ εηψλ ηα νπνία δελ αλαγξάθνληαη ζην παξφλ,
απαηηείηαη βεβαίσζε, απφ ηνλ νηθείν θνξέα (Ηηαιηθφ Ηλζηηηνχην Αζελψλ - Τπεξεζία Δμεηάζεσλ),
γηα ην επίπεδν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ.

Δ. Γηα ηελ άξηζηε γλψζε ηεο ιζπανικήρ γλώζζαρ γίλνληαη απνδεθηά ηα εμήοπηζηνπνηεηηθά:
•
Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ηνπ αξ. 1 ηνπ λ. 2740/1999, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3149/2003.
•
DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (κέρξη ην 2002).
•
DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)(DELE) (κέρξη ην 2008).
•
DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (απφ ην Ηλζηηηνχην Cervantes εμ
νλφκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχηεο Ηζπαλίαο).
•
CERTIFICADO SUPERIOR Δ.Ο.Η. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (απφ ην
Τπνπξγείν Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ηεο Ηζπαλίαο).
Όλοι οι ηίηλοι ζποςδών ξένηρ γλώζζαρ ππέπει απαπαίηηηα να ζςνοδεύονηαι από
επίζημη μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα.
Ζ άξηζηε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη θαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:

(i) Με Πηπρίν Ξέλεο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο ή Πηπρίν Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηάθξαζεο θαη
Γηεξκελείαο ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρν θαη ηζφηηκν ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο,
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(ii) Με Πηπρίν, πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα νπνηνπδήπνηε
αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο αιινδαπήο,
(iii) Με Απνιπηήξην ηίηιν ηζφηηκν ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,
εθφζνλ έρεη απνθηεζεί κεηά απφ θαλνληθή θνίηεζε ηνπιάρηζηνλέμη εηψλ ζηελ αιινδαπή.
Ο ππφ ζηνηρείν (iii) ηίηινο ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη επηπιένλ θαη απφ
βεβαίσζε γηα ην επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ε νπνία ρνξεγείηαη
απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. ή Δ.Ο.Π.Π. ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π ή απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ελ ιφγσ βεβαίσζε ρνξεγείηαη απφ
ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ ή Δ.Ο.Π.Π. ή Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π κφλν κεηά ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο αηνκηθήο
δηνηθεηηθήο πξάμεο ηζνηηκίαο.
ημείυζη:
α) Γελ απαηηείηαη ε απφδεημε ηεο γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο εάλ νη επηθαινχκελνη ηίηινη
ζπνπδψλ έρνπλ απνθηεζεί ζην εμσηεξηθφ, φπνπ ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηελ ίδηα γιψζζα.
β) Ζ άδεηα επάξθεηαο δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο, δελ απνδεηθλχεη ηελ γλψζε μέλεο γιψζζαο
(π.δ. 347/2003). Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ
επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ βάζεη ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε άδεηα επάξθεηαο
δηδαζθαιίαο μέλεο γιψζζαο, θαζψο θαη επθξηλέο θσηναληίγξαθν απφ αληίγξαθν ηνπ ηίηινπ
απηνχ πνπ έρεη επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν.

VII. ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΠΙΛΟΓΗ
Ζ επηινγή ζα γίλεη απφ πεληακειή επηηξνπή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ Ν. 4194/13, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 60 παξ.7 ηνπ Ν. 4370/2016 θαη απνηειείηαη απφ:
Η) Μέινο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ Γηθαζηηθνχ Πιεξεμνπζίνπ
Α΄ ηάμεσο ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ
ηνπ Κξάηνπο, σο Πξφεδξν.
ΗΗ) Σξείο (3) δηθεγφξνπο, απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο κε 15εηή ηνπιάρηζηνλ επδφθηκε δηθεγνξηθή
ππεξεζία, πνπ νξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, σο
κέιε.
ΗΗΗ) Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καξδίηζαο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Πξνο
ηνχην νξίδεηαη ε Γηνηθεηήο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καξδίηζαο θ. Μαίξε Κνπηζηνχκπα, κε
αλαπιεξσηή ηεο ηελ Πξντζηακέλε Γ/θήο-Οηθ/θήο Γ/λζεο.
Καζήθνληα γξακκαηέα ηεο άλσ επηηξνπήο ζα αζθήζεη ε ππάιιεινο ηνπ Ννζνθνκείνπ θ. Φνχθε
Ησάλλα, θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.
Ζ παξαπάλσ επηηξνπή ζα εμεηάζεη ηηο αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ θαη ζα
θαιέζεη ζε αηνκηθή ζπλέληεπμε κφλν ηνπ ππνςεθίνπο ησλ νπνίσλ ε ζπκκεηνρή θξίζεθε
παξαδεθηή. Μέζα ζε έλα εκεξνινγηαθφ κήλα απφ ηελ ηειεπηαία αηνκηθή ζπλέληεπμε, ε επηηξνπή
ζα εθδψζεη αηηηνινγεκέλε απφθαζε κε ηε ζεηξά αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ. Ζ απφθαζε ηεο
επηηξνπήο είλαη δεζκεπηηθή γηα ην Ννζνθνκείν θαη ηζρχεη κφλν γηα ηε ζέζε πνπ πξνθεξχρηεθε. Σν
Ννζνθνκείν νθείιεη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο λα πξνζιάβεη ζηελ
θελή ζέζε ηνλ επηηπρφληα θαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ Γηθεγνξηθφ χιινγν Καξδίηζαο ηελ
αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο ηνπ.

VIII. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ – ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Η παπούζα πποκήπςξη θα κοινοποιηθεί και θα αναπηηθεί με επιμέλεια ηος
Γ.Ν.Καπδίηζαρ:
ειίδα 12 απφ 13

1. ηνλ πξφεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο.
2. ηελ Οινκέιεηα Πξνέδξσλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ Διιάδαο (olomeleia@dsa.gr) γηα ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο πξνθήξπμεο ζε φινπο ηνπ Γηθεγνξηθνχο πιιφγνπο ηεο Διιάδνο, κε ηελ
ππνρξέσζε ησλ πιιφγσλ λα απνζηείινπλ ζην Γ.Ν.Καξδίηζαο (blaxoste@gmail.com) ην
απνδεηθηηθφ αλάξηεζεο ηεο πξνθήξπμεο ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ησλ νηθείσλ πιιφγσλ.
3. ηνλ πξφεδξν ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Καξδίηζαο.
4. ην θαηάζηεκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ Καξδίηζαο, θαζψο θαη ζην Γηθεγνξηθφ χιινγν Καξδίηζαο,
κε ην αληίζηνηρν απνδεηθηηθφ ηνηρνθφιιεζεο.
5. ηνλ ηζηφηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΓΗΑΤΓΔΗΑ».
6.ηελ ειεθηξνληθή Γηεχζπλζε dpnp_a@moh.gov.gr ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.
7.ηελ 5ε Τ.ΠΔ Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδνο, πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο.
8.ηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γ.Ν.Καξδίηζαο.
Ζ πξνθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί ζε κία (1) εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο Καξδίηζαο.

Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ
ΣΟΤ Γ.Ν.ΚΑΡΓΙΣΑ
ΚΟΤΣΙΟΤΜΠΑ ΜΑΙΡΗ

ειίδα 13 απφ 13

